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Översikt

en som söker det speciella, behöver en speciell följeslagare.

perfekta fordonen för långa semestrar, spontana helgturer eller

Därför bygger vi ända sedan 1961 camper vans, som är redo för

bara att köra till närmsta stormarknad med. Fordonen finns baserade

alla äventyr. På den tiden öppnades en helt ny dimension av mobilt

på Mercedes eller Fiat – Fiat både med och utan badrum – och

resande för våra kunder med vår camper van “Caravano”. Genom att

dessutom med eller utan viktak eller uppställbart tak och med

de är så lättmanövrerade, den kompakta storleken, den flexibla

manuell växellåda eller automatlåda. Helt efter just dina dina behov.

och genomtänkta placeringen av sätena och de mångsidiga

Så att din HYMER camper van exakt är det fordon som du behöver

användningsmöjligheterna är idag HYMER camper vans de

för din resa.

1957

1975

1982

Erich Bachem (”ERIBA”) och
Erwin Hymer bygger Ur-Troll
som första husvagn.

Camper van 500 och 501 på Mercedes L 206 D/L
207 – med husvagnarnas lyfttak – är förebilderna
för en ny produktgenre.

Introduktion av namnet HYMERCAR. Den kantiga
HYMERCAR 1 baserad på Ford Transit har ett utseende
som starkt påminner om amerikanska vans.

2016

FYRHJULSDRIVNING KAN KOPPLAS IN

KLÄDSKÅP

Med den manuell inkopplingsbara fyrhjulsdriften som tillval, den
ökade traktionen, den förbättrade körstabiliteten och senaste
generationen ADAPTIVE ESP® kan man klara av stora utmaningar
också när väder- och vägförhållanden är tuffa.

I klädskåpet finns plats för semestergarderoben. I övre delen
kan man hänga upp plagg prydligt och ordentligt på galgar –
den nedre delen har hyllplan.

STÄMNINGSBELYSNING

KOMPRESSORKYLSKÅP

Stämningsbelysningen kännetecknas av karaktären för indirekt
LED-ljus och ger på så vis en diskret och trivsam stämning i
hela bo- och köksdelen.

Kompressorkylskåpet är redan integrerat som standard i
många serier. Beroende på fordon går det att förvara 70 l som
standard och i den stora varianter upp till 90 l.

DIESELUPPVÄRMNING

SOVTAK

Uppvärmning med diesel betyder maximalt oberoende
eftersom bränslet kommer direkt från fordonets tank och inte
måste köpas extra. De moderna uppvärmningarna arbetar
mycket tyst, är helt luktfria och dessutom pålitliga och
mycket effektiva.

Genom tillvalet uppställbart tak med integrerad maxidubbelsäng med sovkomfortsystem finns 2 extra sovplatser.

INSEKTSSKYDD

SOVKOMFORTSYSTEM

Insektsgardinen för skjutdörren på sidan i HYMER är ett
vettigt komplement. Den är stabil och ger på så vis ett säkert
skydd mot insekter och andra ovälkomna gäster.

HYMER sovkomfortsystem med tallriksfjädrar av hög kvalitet
framhäver optimalt fördelarna med flerzons kallskumsmadrasserna. Varje kroppsdel understöds exakt på rätt punkt
med det passande mottrycket – för behaglig, vilsam sömn.

FRAMHJULSDRIVNING

ELUTTAG

Jämfört med bakhjulsdrivningen är framhjulsdrivningen betydlig lättare. Detta minskar fordonets totalvikt och ger då
mer lastvikt. Framhjulsdrivningen finns med 6-växlad låda
eller 9-växlad helautomatisk transmission.

Med 230-volts- och 12-voltsuttagen finns många anslutningsmöjligheter för diverse apparater.

BAKHJULSDRIVNING

LASTSKENOR

Tack vare den kraftfulla bakhjulsdrivningen glänser HYMERN
med lugna och utmärkta köregenskaper vid alla vägförhållanden – och det i kombination med en smidig och excellent
körkomfort.

Integrerade aluminium-lastskenor med varierbara fästöglor
är till för att flexibelt och säkert fästa diverse tillbehör för
transporten.

ISOFIX

VARMLUFTSUPPVÄRMNING PÅ 4 KW

ISOFIX är ett internationellt och standardiserat system, som
är den säkraste, lättaste och snabbaste möjligheten att installera
en barnbilstol korrekt, utan att ta hjälp av fordonets egna
säkerhetsbälte.

Via uppvärmningen kan rummet värmas upp samtidigt eller
separat och värma upp vattnet för kök och badrum.

ISOLERADE ALUMINIUMRAMFÖNSTER

5:E SITTPLATS

Kvalitetsramfönster av aluminium som standardutrustning
förbättrar inbrottssäkerheten och garanterar förstklassig
vinterbonad. Praktiska mörkläggningsgardiner och insektsskydd är inklusive.

Som varierbar med 5 säten med förar- och passagerarsäte,
dubbelsäte och det borttagbara femte sätet har HYMER Sydney
en förstklassig sittkomfort och anpassas snabbt till behoven.

KOMPLETT RESEFÄRDIG

2019

Du behöver bara stiga in och åka iväg. HYMER-editionmodellerna

Första HYMERCAR med Mercedes-Benz Sprinter
Nytt namn, samma kvalitet:
har redan ett fast utrustningspaketet och därmed är redo för resan.
som basfordon: Grand Canyon S med köregenskaper
HYMERCAR blir HYMER Camper Vans.
på bilnivå.

MER
Mer om historian på:
www.hymer.com
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DIN
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HÄR
HYMER CAMPER VAN

HYMER CAMPER VAN

Med den moderna, tidlösa designen är våra Free-modeller den

Våra utmärkt utrustade camper vans på Fiat-bas ger dig full

Om du letar efter den ultimata reseupplevelsen rekommenderar

perfekta introduktionen till HYMER-världen.

HYMER-utrustning och är perfekta för resor med fyra personer.

vi våra modeller baserade på Mercedes.
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CAMPER VAN MERCEDES

FREE 540

UTRUSTNING, SERVICE OCH TEKNIK

CAMPER VAN FIAT

HYMER FREE

EDITIONMODELLER
Generös interiör och kvalitetsdekorerna gör de här editionmo-
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FREE 540 BLUE EVOLUTION

S. 12

FREE 600 CAMPUS

S. 14
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UTRUSTNING, SERVICE OCH TEKNIK

för spontana personer.

DE 08/2020

dellerna i toppmodernt utförande till de perfekta följeslagarna

DITT HEM ÄR VÄRLDEN

D

u älskar det där lilla extra? Du tar gärna spontana och snabba
beslut när du är ledig? HYMER Free har utvecklats exakt för dina

krav! Den moderna designen, den generösa interiören och kvalitetsde-

korerna gör HYMER Free till den perfekta följeslagaren på resan. Den
övertygar med många detaljer och ett omfattande utrustningsprogram.
Exempelvis får man 2 extra bäddar genom tillvalet uppställbart tak.
Feel free!
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Sovtak
(tillval)

Isolerade
aluminiumramfönster

ISOFIX
(tillval)

Stämningsbelysning
i bo- och köksdel

Insektsskydd
för skjutdörren

Separat
klädskåp

FREE

HYMER Free

FREE

HYMER FREE / Bo och kök

INBJUDANDE OCH FUNKTIONELL
FRI SIKT

ELEGANS I MODULFORM

Den stora skjutdörren på sidan av HYMER Free ger fantastisk utsikt.

Ihängsbordet i HYMER Free kan snabbt och bekvämt göras större

Dessutom skyddar insektsgardinen (standard) mot myggor och andra

genom en utvridningsbar utökning av bordsskivan.

ovälkomna gäster.
VÄL FÖRBEREDD FÖR KÖKSBESTYREN

ALLT PÅ SIN PLATS

Köksdelen i HYMER Free har en kombination för matlagning/disk

I de extra djupa lådorna och kökstakskåpet finns mycket plats för

med gashäll med 2 lågor. Det går att stänga hällen och diskhon med

köksgeråd och matvaror. Lådorna har kvalitetsinsatser inklusive

en glasövertäckning så att en generös arbetsyta skapas. Kylskåpet

självstängning. Tack vare en utökning av arbetsbänken går det att

på 70 l är dubbelhängt och kan efter behov öppnas från båda hållen.

utöka arbetsytan i köksdelen i en handomvändning. Så blir det roligt
att laga mat också på resan!
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HYMER FREE / Sova och badrum

FREE

SOV GOTT OCKSÅ PÅ
DRÖMSEMESTERN
DRÖM SÖTT
Sängarna i bakdelen i HYMER Free har bekväma kallskumsmadrasser
inklusive komfort-ribbotten så att man kan sova gott. Tack vare ribbotten
som kan ställas upp vertikalt i bakdelen i HYMER Free skapas en bred
genomgång där det även går att lasta stora föremål igenom som t.ex.
cyklar. Lastningen kan säkras perfekt med lastöglorna i övergolvet och i
bakre sängen.
PRIVAT OCH BEKVÄMT
Kompaktbadrummet stängs med en platssparande rulldörr. När man
duschar skyddas spegelskåpet, handfatet och toaletten mot vattenstänk
genom duschdraperiet. En avloppsränna runt om i duschkaret gör att
vattnet rinner ut säkert. Dina badrumssaker går att förvara optimalt i
spegelskåpet över handfatet. Och för högre saker, som t.ex. hårsprejburkar
finns dessutom ett öppet hyllplan.
HÄR FINNS DET FORTFARANDE PLATS KVAR
I det rumshöga klädskåpet i HYMER Free 600 finns mycket plats för
semestergarderoben. I övre delen kan man hänga upp plagg prydligt och
ordentligt på galgar – den nedre delen har hyllplan.
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EDITIONMODELL

ERÖVRAR HJÄRTAN I
STORMBLÅ METALLIC

Ö

nskan efter äventyr och oberoende uppfyller limiterade camper
van HYMER Free 540 Blue Evolution. Med den moderna, eleganta

designen har den sportiga accenter med speciallackering i stormblå metallic,
svart uppställbart tak, mattsvarta 16 tums fälgar och LED-varselljus.
Trots den kompakta planlösningen med 5,41 m utvändig längd har den
upp till 4 bäddar – plus integrerad ISOFIX-fastsättning av barnstol.
Invändigt imponerar den dessutom med modern interiördesign med
silverfinish, tvåfärgat klädseltyg Kitami och golv med mörkt träutseende.
Och den har ännu fler höjdpunkter i utrustningen, som det nya Fiatmultimediasystemet inklusive 7-tums navigering med pekskärm, Apple
CarPlay och backkamera.

Komplett
resefärdig
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Sovtak

Stämningsbelysning
i bo-, sov- och köksdel

FREE

HYMER Free 540 Blue Evolution

EDITIONMODELL
HYMER Free 600 Campus
FREE

FÖR ÄVENTYR
OCH ARBETSDJUR

D

en sportiga Bicolor-lackeringen på denna kompakt byggda van
övertygar redan på första blicken. Utvecklad för människor som

upptäcker det mobila resandet när de letar efter oberoende och äventyr.
Free Campus har också många andra höjdpunkter i utrustningen – låt
oss fortsätta på utsidan. Där skapar de mattsvarta 16 tums lättmetallfälgarna och den svartglänsande kylargrillen ännu fler accenter.
Interiördesignen ger ett särskilt öppet och ljust intryckt med silverfinish
kombinerat med vita luckor. Tillsammans med det grå-bruna klädseltyget
och golvet med harmonierande färg skapas en trivsam rumskänsla.
Med det kraftfulla Fiat-Ducato-chassit är den en perfekt följeslagare
som tack vare det praktiska uppfällbara taket i svart har mycket plats
för upp till 4 personer – plus ISOFIX-fastsättning av barnstol i bodelens
soffa.

Komplett
resefärdig
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Sovtak

ISOFIX

15

DET PASSAR PERFEKT TILL
DIN CAMPER VAN

FREE

PLANLÖSNINGAR
HYMER FREE-MODELLER

Bland originaltillbehören från HYMER finns många smarta lösningar som gör semestern ännu trevligare. Till exempel produkter som ska förhindra att du fryser eller blir stucken av myggor eller råkar ut för tjuvar. All information och fler tillbehör finns på www.hymer-original-zubehör.com

FREE 540

FREE 600

3 300 – 3 500 kg

3 300 – 3 500 kg

3.300 kg [ 3.500 kg ]
541

[

]

FREE 600

✺

3.300 kg [ 3.500 kg ]
599

[

]

✺

208

208

208

208

FREE 540

599

541

VIKBAR BAKRE ISOLERING

MYGGNÄT BAKDEL

FREE 602

Den ca. 8 mm tjocka skumisoleringen är skräddarsydd och sluter

Det ger ett effektivt skydd mot insekter i fordonet utan att luftcirku-

3 300 – 3 500 kg

tätt mot fordonsväggarna tack vare insydda magneter. Sidan inåt

lationen hindras. Monteringen är enkel tack vare påsvetsade mag-

fordonet har beige polyestervelour. För att komma åt bakdelen enklare

neter och påsydda, flexibla magnetband. Man kan gå in i fordonet

kan den nedre delen fällas upp och har dessutom 2 fönsterluckor.

genom ett dubbelt tvåvägs blixtlås.

3.300 kg [ 3.500 kg ]
599

[

✺

]

208

208

FREE 602

599

FREE 540 BLUE EVOLUTION

FREE 600 CAMPUS

3 300 – 3 500 kg

3 300 – 3 500 kg

3.300 kg [ 3.500 kg ]
541

[

]

EDITIONMODELL

FREE 600

✺

3.300 kg [ 3.500 kg ]
599

208

208

208

FREE 540

[

]

✺
SAFE PASSAGERARDÖRR

208

EDITIONMODELL

Den här safen syns inte utifrån och ger även tillräckligt stöldskydd tack vare specialskruvar. Monteringen är enkel bakom originalkartfickan
och det finns inga störande kanter. Den har tillräckligt med plats för de viktigaste värdesakerna som man inte vill vara utan på resan som

541
16

599

t.ex. kreditkort, mobil, ID-papper, kontanter eller smycken.
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MAGASINET BERGWELTEN

ITALIEN

HYMER FREE 600

FÖRFATTARE

RESMÅL

MODELL

FREE

MOBIL
MOBILFÖRÄLDRALEDIGHET
FÖRÄLDRALEDIGHET––MED
MED
BARN
BARNOCH
OCHHUSBIL
HUSBILGENOM
GENOMITALIENS
ITALIENSBERG
BERG

RESA OCH HEMMA –
DET FUNKAR FAKTISKT!
DET MAGISKA ORDET
HETER CAMPER VAN.
Sosta mitt i naturen med utsikt mot de imponerande bergen. Den här
utsikten genom taktältsfönstret med ställplats mitt i moder natur skulle
vi möta flera gånger på vår roadtrip: Passo Tonale, Hafling, Cascate delle
Marmore…
VÅR DEFINITION AV FRIHET
Men för oss betyder frihet också att vara kvar nära bergen, inte
köra någon fast rutt, hitta en parkeringsplats med utsikt, utforska omgivningarna, lägga upp fötterna – och framför allt lägga bort mobilen.
Vi kommer omväxlande fram och kör vidare. Med mottot, vi kan allt och
måste ingenting.
Hela resereportaget och mer finns på:
https://www.hymer.com/se/se/resa-och-uppleva/reseskildringar
HUR KÄNNS FRIHET?
För oss luktar den cypresser, smakar pizza, låter som måsar och är grön/
vit/röd. Vi, det är den nyblivna pappan och Bergwelten-författaren
Clemens, vanlife-mamman Conny och wellnessbabyn Oskar.
CIAO BABY
Vara fri. Äntligen fyra veckor utan vardagens alla måsten. Beviljandet
för en månads föräldraledighet ligger fortfarande nyöppnad på bordet,
tankarna far runt i huvudet. Åka i väg på jakt efter äventyr? Eller stanna
hemma och få lugn och ro? ”Varför inte båda?”, säger Conny och träffar
med det kärnan. Resa och hemma – det funkar faktiskt! Det magiska
ordet heter camper van.
Första stoppet är Trentino. Istället för att trängas vid Tysklands sydligaste sjö (dvs. Gardasjön) bestämde vi oss för det mera trivsamma provinsiella. En av de bästa utsikterna mot de imponerande Brentaalperna
har man från Lago di Molveno – en kall, klar bergssjö långt bort från
Alpernas turistnöjesparker. Vi parkerade vår van på en prisvärd Area
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HYMER Sydney

MED
ANDRABILSKARAKTÄR

H

YMER Sydney kännetecknas av ett flexibelt sittkoncept med 3, 4
eller 5 säten. Dessutom går det att få större förvaringsutrymme,

tack vare möbler som kan tas bort, en mobil toalett gör dig ännu mer oberoende på resan. Genom den billiknande storleken och det intelligenta
förvaringskonceptet passar HYMER Sydney utmärkt som multifunktions-

CAMPER VAN FIAT

fordon för hela familjen.
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Sovtak
som standard

Dieseluppvärmning

5:e sittplats
(tillval)

65 l kompressorkylskåp

Lastskenor för
flexibel fastsättning

Sovkomfortsystem
med tallriksfjädrar

HYMER SYDNEY / Bo och kök

HEMMA UTAN VARDAG
FÖR FESTLIGHETER
Generös inuti för trevliga stunder: HYMER Sydney med en ståhöjd
på 2,05 m och justerbart bord.
FÖR AVKOPPLING
Som varierbar med 5 säten med förar- och passagerarsäte, dubbelsäte och borttagbart femte säte har HYMER Sydney en förstklassig

FÖR GOD MAT
I den modernt utrustade köksdelen finns mycket plats för matlagning och disk. I de extra djupa lådorna med självstängning av hög
kvalitet finns gott om plats för köksgeråd som t.ex. kastruller och
porslin som man kommer åt bekvämt.
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CAMPER VAN FIAT

sittkomfort – också när man kör.

HYMER SYDNEY / Förvaring och sova

MYCKET PLATS FÖR
DRÖMMAR
BEKVÄMA SÄNGAR
Där trivs också de längsta: HYMER-modellerna garanterar avkopplande
sovkomfort också för personer som är över 2 m långa. Genom att enkelt
sätta i en stödbygel över det delvis nedfällbara bordet går det att göra 1
säng på längden på 2,4 m.

CAMPER VAN FIAT

BEKVÄMA STOLAR
Som standardutrustning finns HYMER Sydney med 3 säten med enkelsäte
inklusive armstöd. Tillvalet 5:e sittplats kan tas ut vid behov.
MULTIFUNKTIONELLT SIDEBOARD
Mer flexibilitet vid rumsuppdelningen – i det multifunktionella sideboardet
finns mer förvaring plus ett utdragbart skofack. Det kan monteras i en
handomvändning istället för den femte sittplatsen och smälter in helt i
möbelkonceptet i modulform.
FLEXIBEL FÖRVARING
För HYMER Sydney måste du inte vara någon ”Tetris-mästare” för att få
plats med allt. Med de intelligenta förvaringslösningarna är den nämligen
ett under av utrymme. Tack vare borttagbara möbler kan förvaringsutrymmet utökas i modulform. Den anpassar sig alltså perfekt efter hur du
vill använda den.
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HYMER Ayers Rock, Grand Canyon,
Yosemite, Yellowstone

MED MYCKET KOMFORT
NÄR MAN ÄR PÅ VÄG

O

avsett om ni är fyra eller två personer, HYMER-modellerna Ayers
Rock, Grand Canyon, Yosemite och Yellowstone har rätt fordon för alla

semestertyper genom olika planlösningskoncept. Ett genomtänkt, öppet
rumskoncept och det bekväma uppställbara taket ger mycket plats att
vara på och det finns trots detta tillräckligt med utrymme för sportut-

CAMPER VAN FIAT

rustning som till exempel cyklar. Allt som du behöver med andra ord.
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Sovtak
(tillval)

Isolerade
aluminiumramfönster

ISOFIX
(tillval)

Varmluftsuppvärmning med varmvattenberedare på 4 kW

Lastskenor för
flexibel fastsättning

Sovkomfortsystem
med tallriksfjädrar

HYMER AYERS ROCK, GRAND CANYON, YOSEMITE, YELLOWSTONE / Bo och kök

FÖR DEN BÄSTA
FRUKOSTEN, OAVSETT
VAR SOLEN GÅR UPP
MULTIFUNKTIONELL
Vid det fällbara bordet vid sidoväggen kan man göra bordsytan antingen
större eller mindre med bara några få handgrepp. Vid behov kan det också

SITTA BRA
Den generösa soffgruppen kan som tillval även förses med en ISOFIXanordning.
ORDENTLIGT MED PLATS
De extra djupa dubbellådorna har självstängning av hög kvalitet och en
stor, tvådelad bestickinsats.
ALLT FÖRBLIR KALLT
Användningen av moderna kompressorkylskåp gör det möjligt att kyla
också vid mycket höga utomhustemperaturer.
VARJE MELLANMÅL EN FESTMÅLTID
Till kökets kvalitetsutrustning hör en diskho, en integrerad gashäll med 2
lågor och ett kompressorkylskåp. Extra djupa lådor och generösa takskåp
gör det lättare att hålla på i köket.
Det halvhöga kylskåpet (i Grand Canyon och Yellowstone) förstärker den
generösa rumskänslan och ger mer avlastningsyta.
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CAMPER VAN FIAT

fällas helt mot väggen.

CAMPER VAN FIAT

HYMER AYERS ROCK, GRAND CANYON, YOSEMITE, YELLOWSTONE / Sova och badrum

VAKNA PÅ SEMESTERN
VAKNA UTVILAD

SMART UPPFÄLLNING

Det moderna sovkomfortsystemet med bekväma kallskumsmadrasser,

Genom det uppfällbara taket med integrerad säng med

tallriksfjädrar och vackra tygklädda väggpaneler vid bakre sängen ger

sovkomfortsystem skapas ett separat sovrum. Man går upp

maximal trivsel, lugn och komfort på resan.

med en stege och genom att stänga genomgången blir
sektionen optiskt avgränsad.

KOMPAKT KOMFORT
Kompaktbadrummet har ett stort fällbart handfat av mycket hög kvalitet av mineraliskt ämne. Den platssparande rulldörren är inte i vägen
när den är öppen utan lämnar genomgången fri och med den utdragbara vattenarmaturen samt sugpropp (standard) har den samtidigt funktionen av en utomhusdusch. Fönstret i badrummet som standard ger dessutom ett ljusare rumsklimat. Hygienutrymmet kan också användas
multifunktionellt så att kompaktbadrummet i en handomvändning får funktionen av ett klädskåp.
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PLANLÖSNINGAR FÖR HYMER SYDNEY
OCH CAMPER VANS FIAT

DET PASSAR PERFEKT TILL
DIN CAMPER VAN
Oavsett om du bestämmer dig för Sydney eller en camper van på FIAT-bas – för varje modellserie finns passande originaltillbehör från HYMER. Och
alla delar har samma mål, nämligen att göra din semester ännu trevligare. All information och fler tillbehör finns på: www.hymer-original-zubehör.com

SYDNEY
3 300 – 3 500 kg

3.300 kg [ 3.500 kg ]
496

CAMPER VAN FIAT

205

205

Sydney

496

AYERS ROCK

GRAND CANYON

3 300 – 3 500 kg

]✺
Grand Canyon

Ayers Rock

3.300 kg [ 3.500 kg ]
541

[

3 300 – 3 500/4 000 kg

Njut av sömn skyddad mot kyla med vår nya fyrdelade sovtaksiso-

Den här safen syns inte utifrån och ger tillräckligt stöldskydd tack

lering. Elementen fästs med påsydda kardborreremsor direkt på

vare specialskruvar. Monteringen är enkel bakom originalkartfickan

] takhimlen
✺ och om man vill med självfästande motdelar på undersidan.

och det finns inga störande kanter. Den har tillräckligt med plats för

Frontelementet kan öppnas med 2 blixtlås för att släppa in ljus och

de viktigaste värdesakerna som man inte vill vara utan på resan,

frisk luft.

som t.ex. kreditkort, mobil, ID-papper, kontanter eller smycken.

MYGGNÄT BAKDEL

MÖBELSKYDDSMATTA

Effektivt skydd utan att hindra luftcirkulationen. Enkel montering

Dubbel nytta – både som möbelskydd och som liggunderlag, t.ex.

med magneter och flexibla magnetband. Ingång genom dubbelt

att lägga handduken på. Enkel, snabb montering med profiler som

tvåvägs blixtlås.

klickas in.
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208

208
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YOSEMITE

YELLOWSTONE

3 300 – 3 500/4 000 kg

3 500 – 4 000 kg
636

208

599

208

[

SAFE PASSAGERARDÖRR

599

541
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3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

599

SOVTAKSISOLERING FIAT
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LADDAD AVKOPPLING – MED E-BIKE
OCH CAMPER VAN TILL ITALIEN

MAGASINET BIKESPORT

ITALIEN

FIAT YOSEMITE

E-MTB

RESMÅL

MODELL

FÖRFATTARE

EGENTLIGEN VAR
PLANERNA HELT
ANNORLUNDA
mars körning till en pittoresk trakt som fem idylliska fiskebyar har gett
namn till: Cinque Terre. De hann knappt hitta en passande parkeringsplats, fälla ut markisen och fälla upp taket förrän de upplevde den härliga
känslan av dolce vita. Solen går ned över Medelhavet och de tre går och
lägger sig i sina bekväma sängar med kallskumsmadrass. Imorgon ska
man klara av de första höjdmetrarna – semestern har börjat.
De första italienska solstrålarna har knappt kommit in genom lyfttakets
myggnät förrän de är säkra på att det här är ett trevligt ställe att vara på.
Är det kanske doften av kaffe som ligger i luften?
Hela resereportaget och mer finns på:
https://www.hymer.com/se/se/resa-och-uppleva/reseskildringar

Som färgglada färgklickar ligger de fem små orterna på de branta
liguriska klipporna. En tavla? Snarare en dröm. De menar åtminstone
samstämmigt våra tre cyklister som fick titta närmare på Cinque Terre.
Claudi, Andy och Lukas reste med sina tre elmountaincyklar, camper van
HYMER Yosemite och en plan som egentligen skulle ta dem någon helt
annan stans.
Tanken var att åka till Dolomiterna på motorvägen. Känna på lite bergsluft och samla trail-kilometrar. Att de sedan hamnade på den italienska
rivieran berodde inte på fel avfart utan på vädret. Det hade snöat i bergen
och resenärerna fick göra en spontan omplanering. Vilken tur – skulle
man kunna säga i efterhand – för den tolv kilometer långa kustremsan
hade de inte upptäckt utan den här ”oturen”. Och då hade de inte bara
missat ett UNESCO-världskulturarv utan också ett par härliga dagar i
södra Europa.
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CAMPER VAN FIAT

UPP HÖGT FÖR ATT KOMMA NER
Efter att ha följt ett högtryck och trail-appen kom de tre efter några tim-

FIAT-HÖJDPUNKTER
Allt ombord med säkerhet

T

ill den enormt höga körkomforten för en HYMER baserad på Fiat Ducato kommer även en säkerhetsutrustning som uppfyller alla önskemål. Hit hör förar- och passagerarkrockkudde, ABS, ASR och ESP inkl. Traction+. Även elektriskt justerbara och uppvärmningsbara

FILBYTESVARNING

VÄGMÄRKESASSISTANS

Filbytesvarnaren (LDWS) varnar föraren med en akustisk signal innan föraren
lämnar filen.

Tack vare systemet med vägmärkesassistans (TSR) visas vägmärken som
dyker upp på instrumentbrädans display.

KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM MED NÖDBROMSFUNKTION

MULTIFUNKTIONSRATT

Det här systemet kan identifiera hinder framför fordonet och dämpa eller
förhindra sammanstötningar. Föraren varnas automatiskt, om han inte
reagerar inleder systemet automatiskt bromsningen.

Med den inställbara multifunktionsratten styr man enkelt radion och annan
ansluten utrustning.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

TRACTION+ MED HILL DESCENT CONTROL

Det här avancerade systemet övervakar körningen konstant. Vid behov
bromsar systemet in och sänker hastigheten.

Ser till att du kommer framåt utan problem också på svårt underlag. I sluttningar hjälper dig systemet till att hålla den önskade hastigheten.

NY 9G-AUTOMATLÅDA

REGNSENSOR

Den helautomatiska 9-växlade transmissionen ger optimalt nyttjande av
vridmomentet och ökad körkomfort. Dessutom är den extra lätt, pålitligt
och hållbar.

Aktiverar automatiskt vindrutetorkarna vid tilltagande regn.

LED-VARSELLJUS
Strålkastarna med LED-varselljus skapar 40 % mer ljuseffekt och bidrar på
så vis till passiv säkerhet på dagen.

36

DÖDA-VINKELN-VARNARE

ANTIVÄLTFUNKTION

Döda-vinkeln-varnaren använder radarsensorer för att detektera fordon
som befinner sig i backspegelns döda vinkel.

Den här stabilitetsfunktionen hjälper ESC:n om det finns risk att välta.
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sidospeglar, varselljus, Hill Holder och Hill Descent Control underlättar säker och bekväm körning.

HYMER Free S

FÖR ÄVENTYR – MED
HÖGSTA KRAV

A

tt få komma bort från vardagen och lämna det vardagliga bakom
sig. Nya HYMER Free S är som framhjulsdriven Mercedes Sprinter

den kanske bekvämaste möjligheten att vara spontan överallt och när
som helst. Den kraftfulla motorn och den omfattande komfort- och
säkerhetsutrustningen, som exempelvis Mercedes-9G-automatlåda
eller de senaste assistanssystemen uppfyller de högsta kraven. Framhjulsdrivningen garanterar högre lastvikt och ännu mer ståhöjd invändigt.
Det gör HYMER Free S till din perfekta följeslagare för små utflykter och

CAMPER VAN MERCEDES

stora äventyr.
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Sovtak
(tillval)

Isolerade
aluminiumramfönster

Framhjulsdrivning
Mercedes Sprinter

Stämningsbelysning
i bo-, sov- och köksdel

Insektsskydd
för skjutdörren

Separat
klädskåp

HYMER FREE S / Bo och kök

HYMER-KVALITET MED
NY DESIGN
NY DESIGN, SAMMA KVALITET
Den nya interiören är elegant som aldrig förr. Den moderna designen
och det smarta ljuskonceptet gör att den ser ännu större och mer inbjudande ut invändigt. Och ståhöjden på upp till 2 m gör att även längre
resenärer känner sig som hemma.
ALLT ÄR MED
Framhjulsdrivningen i Free S gör att man kan ta ännu större lastvikt och
vara utrustad för alla eventualiteter.
SITT BEKVÄMT
Soffgruppen i Free S är lika vacker som bekväm och är enbart tillverkad av
äkta kvalitetsmaterial. Som tillval kan soffgruppen också beställas med
ISOFIX. De ergonomiska sätena i förarhytten har en design som smälter
in och de är lika bekväma på längre körningar som när man umgås på

CAMPER VAN MERCEDES

kvällen.
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HYMER FREE S / Sova och badrum

PRAKTISKT PRIVAT
PRIVATSFÄR I EN HANDOMVÄNDNING
Badrummet har en bekväm bänktoalett och många förvaringsmöjligheter.
När man duschar skyddas spegelskåpet, handfatet och toaletten mot
vattenstänk genom duschdraperiet. En ränna runt om i duschkaret gör
att vattnet rinner ut säkert.
ENKELT OCH BEKVÄMT
Med den innovativa, utdragbara sängtrappan kommer man upp enkelt
och bekvämt i de bakre sängarna, den fungerar samtidigt som praktisk
avgränsning av lastutrymmet som förhindrar att lasten glider.
KOMFORT SOM DU KOMMER ATT ÄLSKA
De bakre sängarna i HYMER Free S är utrustade på bästa sätt med en
stämningsbelysning och bekväma kallskumsmadrasser inklusive komfort-ribbotten, som standard finns lässpottar med flexibel placering

CAMPER VAN MERCEDES

plus USB-uttag/uppladdning.
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HYMER Grand Canyon S

UT PÅ ÄVENTYR

D

et rätta fordonet om du inte vill kompromissa, med HYMER Grand
Canyon S baserat Mercedes-Benz Sprinter är du redo för alla resor.

Det ser den fantastiska kördynamiken till som understöds av ett omfat-

tande säkerhetspaket med moderna körassistanssystem. Njut av din
ledighet med 7G-Tronic-automatlåda, fyrhjulsdrift och allt vad du kan
tänkas behöva. Så att du inte måste avstå från något. Oavsett vart det

CAMPER VAN MERCEDES

bär iväg.

44

Sovtak
(tillval)

Fyrhjulsdrift
kopplas in manuellt
(tillval)

Uttag 3x 12 V
och 4x 230 V + 2 USB

Varmluftsuppvärmning med varmvattenberedare på 4 kW

Lastskenor för
flexibel fastsättning

Sovkomfortsystem
med tallriksfjädrar

HYMER GRAND CANYON S / Bo och kök

KOMFORT ÄR
INGEN SLUMP
SÅ ATT ALLT FUNKAR
Flexibel användning: när det är helt utfällt finns mycket plats på det fällbara bordet i Grand Canyon S. Efter behov kan det dessutom göras mindre
eller fällas in helt och måste inte ställas undan separat när man kör.
AVKOPPLANDE ARBETE
I den kompakta köksdelen i HYMER Grand Canyon S finns tillräckligt med
arbetsyta och många extra djupa lådor med självstängning av hög kvalitet
och tillräckligt med plats för kastruller och porslin. Då går det perfekt att
laga också avancerade måltider. I indraget på sidan av köksdelen går det
att hänga in en förlängning av bänksidan så att arbetsytan blir större.
DET BLIR ENKELT ATT LAGA MAT
Den praktiska spis-diskho-kombinationen med 2 plattor är både platssparande och funktionell. Med nedfälld glasövertäckning finns mycket
avlastnings- och köksarbetsyta.
COOL? MEGACOOL!
Det stora kompressorkylskåpet i Grand Canyon S med integrerat frysfack

CAMPER VAN MERCEDES

har en volym på 90 l och kan samtidigt användas som praktisk hylla.
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CAMPER VAN MERCEDES

HYMER GRAND CANYON S / Sova och badrum

DET BÄSTA PÅ MORGONEN ÄR ATT LIGGA KVAR
DE KOMMER LÄGLIGT

HÅLLA SIG REN

Alla HYMER-modeller har som standard sovkomfortsystemet, bestå-

Det rymliga kompaktbadrummet i Grand Canyon S håller hög kvalitet

ende av tallriksfjädrar och kallskumsmadrasser av hög kvalitet. Tack

och är praktiskt inrett – med badrumsfönster som standard, ett

vare breddningarna på karossen är HYMER Grand Canyon S extra

designat fällbart handfat av mineraliskt ämne och en modern bänkto-

generös invändigt och har då en stor liggyta på 195 × 135 cm.

alett med nivåangivelse och toapappershållare.

MED SPÄNNING

SMART LÖSNING

Hyllan har praktiska gummiband så att alla badrumssaker alltid är

Dubbelsängen i bakdelen är stor nog för vilsamma nätter och ger tack

inom räckhåll och är säkert förvarade.

vare sovkomfortsystemet som standard ännu mera komfort. På
dagen fälls sängen upp enkelt och bakdelen kan användas som förvaring för surfbräda, cykel m.m.
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PLANLÖSNINGAR FÖR HYMER FREE S
OCH GRAND CANYON S

DET PASSAR PERFEKT TILL
DIN CAMPER VAN
För den kompakta Free S och Grand Canyon S finns en mängd originaltillbehör från HYMER. Man ska ju inte behöva avstå från något på resan
som man är van vid hemma – till exempel en mysigt varm natt. All information och fler tillbehör finns på: www.hymer-original-zubehör.com

FREE S 600

GRAND CANYON S

3 500 kg

3 500 kg

3.500 kg

[

Grand Canyon S

]

593

3.500 kg
593

[

]

✺

203

206

206

203

593

593

SOVTAKSISOLERING MERCEDES

MYGGNÄT BAKDEL

Den ger en behaglig temperatur på vinternätter och en avkopplande

Det ger ett effektivt skydd mot insekter i fordonet utan att luftcirku-

sömn tack vare mörkläggningen och det lätta bullerskyddet. För att

lationen hindras. Monteringen är enkel tack vare påsvetsade mag-

släpp in ljus och genomluftning går det att bekvämt öppna frontele-

neter och påsydda, flexibla magnetband. Man kan gå in i fordonet

mentet med ett blixtlås.

genom ett dubbelt tvåvägs blixtlås.

VÄRMEDYNA

VIKBAR BAKRE ISOLERING

Den ger en vältempererad, mysigt varm säng och därmed optimala

Den ca. 8 mm tjocka skumisoleringen är skräddarsydd och sluter

förutsättningar för en hälsosam och avkopplande sömn. Tack vare

tätt mot fordonsväggarna tack vare insydda magneter. Sidan inåt

GS-kontrollerad kvalitet och automatisk frånkoppling efter 180

fordonet har beige polyestervelour. För att komma åt bakdelen enklare

minuter kan du sova oavbrutet utan problem. Värmedynan med 4

kan den nedre delen fällas upp och har dessutom 2 fönsterluckor.

CAMPER VAN MERCEDES

FREE S 600

temperatursteg har den optimala storleken för att värma en person.
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SURFARKOLLEKTIVET – MED HUSBIL
LÄNGS MED ATLANTKUSTEN

SURFERS MAG

FRANKRIKE

HYMER GRAND CANYON S

FÖRFATTARE

RESMÅL

MODELL

utrustningen. Deras favorit är enkel men vettig, nämligen utomhusduschen.
Man tvättar blixtsnabbt av sig sand och salt och smutsar inte ner inuti.

KÄNNA SURFVIBBARNA,
STÄLLA IN FARTHÅLLAREN
OCH IVÄG MOT ATLANTEN
TREPERSONERS KOLLEKTIV PÅ 12 M2
Killarna var själva oroliga att det skulle kännas för trångt i bostaden på
12 m2. Men tack vare det uppfällbara taket, den genomtänkta rumsuppdelningen och smarta funktioner som det fällbara handfatet var det inget
problem att bo och resa tillsammans. Förutsatt vädret är bra och strumporna rena.
Fler resereportage finns på:

CAMPER VAN MERCEDES

https://www.hymer.com/se/se/resa-och-uppleva/reseskildringar

Ibland måste man helt enkelt komma iväg och göra något som verkligen
är roligt. Alltså fixar Patrick, Christian och Ferdi en HYMER Grand Canyon
S och ger sig iväg till Frankrike. Deras mål är den perfekta vågen.
FULLPACKAD MED HÄFTIGA SAKER
Det första HYMER-testet innan resan ens har börjat: packa! Efter en halvtimmes väskpussel är sex brädor, innehållet i fyra reseryggsäckar, proviant för resan och kamerautrustningen packade. Och titta där, för de tre
resenärerna finns fortfarande plats. Test godkänt.
I surfarkretsar är Frankrike och Spanien ett riktigt eldorado för vågryttare. De 12 surfspottarna man tar sikte på söder om Bordeaux utlovar två
veckor med ultimativt surfglädje. Dit är det fortfarande 14 timmar på motorväg. Alltså – känna surfvibbarna, ställa in farthållaren och filbytesvarningen och iväg mot Atlanten.
Efter en avkopplande körning på natten känner surfarna den typiskt salta
lukten i näsan och adrenalinet stiger. När de äntligen har kommit fram,
kan inget stoppa dem: parkera, ut med brädorna och mot vågorna. I vardagen – om man nu kan kalla det på den sådan roadtrip – imponeras
killarna om och om igen över vilka detaljer utvecklarna här tänkt på för
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MERCEDES-BENZ-HÖJDPUNKTER
Körning med kördynamik som standard

A

lla HYMER på nya Mercedes-Benz Sprinter har ett omfattande säkerhetspaket. Till kördynamikregleringen hör antiblockeringssystemet
ABS, antispinnregleringen ASR, EBV och den hydrauliska bromshjälpen BAS. Dessutom: den senaste generationen av det adaptiva elek-

troniska stabilitetsprogrammet ESP och lastanpassningskontrollen Load Adaptive Control LAC, antivältsystemen Roll Over Mitigation och Roll
Movement Intervention ROM/RMI, understyrningskontrollen Enhanced Understeering Control EUC, samt släpvagnsstabiliseringen Trailer Sta-

7G-TRONIC-AUTOMATLÅDA

SIDVINDSASSISTENT

Den förbrukningsoptimerade 7-växlade automatlådan 7G-TRONIC PLUS
möjliggör mjuk körning och finns som tillval.

Sidvindsassistenten som standard hjälper till att hålla spåret genom automatisk bromsning vid sidvind.

FILBYTESVARNING

DÖDA-VINKELN-VARNARE

Filbytesvarningen varnar med akustiska och visuella signaler om man
oavsiktligt lämnar körfältet. Vid aktiv filbytesvarning ingriper systemet då
korrigerande med riktad bromsning. På så vis reduceras risken för olyckor
genom mikrosömn.

Tillvalet döda-vinkeln-varnare detekterar fordon i döda vinkeln och varnar
föraren med visuella och akustiska signaler, inkl. Rear Cross Traffic för att
detektera korsande trafik när man backar.

AVSTÅNDSASSISTENT DISTRONIC

UPPMÄRKSAMHETSASSISTENT

Assistenten håller automatiskt det valda avståndet till fordonet framför – och
bromsar automatiskt till stopp vid nödfall.

Det här systemet analyserar all körning individuellt, detekterar körfel som
kan förekomma vid trötthet eller stark distraktion och varnar föraren.

PARKERINGSASSISTENT MED 360-GRADERS KAMERA

VÄGMÄRKESASSISTANS

Kom in lättare på parkeringsplatsen och kom ut säkrare. Förutom bilden på
Mercedes-displayen på upp till 10,25" varnar optiska och akustiska signaler
för hinder.

Vägmärkesassistansen registrerar vägmärkena med en multifunktionskamera
och hjälper till genom att visa detekterade hastighetsbegränsningar och
omkörningsförbud på kombiinstrumentet. Registrerar systemet att du kör
på en väg mot den föreskrivna färdriktningen blir en varning utlöst. Även
trafikmärken med en begränsning med ett extra märke (t.ex. vid väta)
registreras av kameran.

FYRHJULSDRIFT
Med manuell inkopplingsbar fyrhjulsdrift som tillval, ökad traktion, förbättrad körstabilitet och senaste generationen ADAPTIVE ESP® klarar man av
stora utmaningar också när väder- och vägförhållanden är tuffa.
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ADAPTIVT VINDRUTESPOLARSYSTEM

MERCEDES-MBUX-MULTIMEDIASYSTEM

Spolarvätskan kommer direkt genom torkarbladen – för optimal fördelning
av spolarvätskan utan att sikten begränsas.

MBUX-multimediasystem med upp till 10,25" (26 cm) pekskärmstorlek
övertygar med intuitiv pekstyrning, högupplöst pekskärm och de många
olika kommunikations- och infotainmentmöjligheterna. Dessutom är det
grunden för många assistanssystem.
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bility Assist TSA. Ännu mer körsäkerhet vid regn och väta: Brake Disc Wiping och Electronic Brake Prefill och ljusautomatik nyhet som standard.

LACKERINGAR

ÖVERSIKT INTERIÖR
Klädslar, läderdesign, mattor och trädekorer

FIAT PASTELL

Tizian-röd

Line-blå

Imperial-blå

Grigio-Campovolo

Ferro Grey

MERCEDES-BENZ PASTELL

Arktik

Blågrå

Jupiterröd

Lago-blå

TEXTILER

Golden-vit

Svart

DELVIS LÄDER

Alumino-grå

Profondo-röd

01

02

03

04

05

06

10

11

07

Stålblå

Tenoritgrå metallic

Cavansit

Obsidiansvart metallic

09

TRÄDEKORER

Iridium-silver

12

DELVIS
LÄDER

TEXTILER

FREE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FREE 600 CAMPUS

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SYDNEY WHITE / SILVER LINE

–

–

–

–

–

–

–

–

SYDNEY LIMITED

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FREE S

–

–

= standardutrustning

= specialutrustning

–

–

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Napoli

Grigio

Chiavenna

Grand Oak

Silverfinish

–

Dalana

–

Kitami

–

–

Palm Black

–

–

Garbo

–

–
–

Milos

GRAND CANYON S

–
–

Delfi

Designdekaler ”Crossover”

–

TRÄDEKORER

Denver

Designdekaler ”Carbonline”

–

HELT I LÄDER

FREE 540 BLUE EVOLUTION

AYERS ROCK, GRAND CANYON,
YOSEMITE, YELLOWSTONE
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08

MERCEDES-BENZ METALLIC

DESIGNDEKALER

Designdekaler ”Aluline”

HELT I LÄDER

– = finns ej
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UTRUSTNING, SERVICE OCH TEKNIK

Vit

FIAT METALLIC

HYMER ORIGINAL PARTS
Passar perfekt tillsammans
Upptäck de mångsidiga, innovativa lösningarna som står till förfo-

inte från fabriken utan beställs och uppgraderas via din

gande inom områdena interiör, exteriör, chassiteknik, samt resa och

HYMER-återförsäljare. Hela vårt tillbehörsprogram finns på internet

transport. Med originaltillbehör gör du alltid rätt val – alltid passande,

på: www.hymer-original-zubehör.com

58

HYMER-SMART-BATTERY-SYSTEM

SKRÄDDARSYTT TILL FOTS

HYMER-Smart-Battery-system förenar 2 olika batterityper (AGM- och
LI-batteri). Därigenom kan man använda fördelarna med båda teknikerna
och batteriernas livslängd ökar i genomsnitt ca. 3 år till ca. 10 år. Den användningsbara kapaciteten förblir ungefär identiskt vid betydligt mindre
plats och vikt.

Skräddarsydd kvalitetsmatta i förarhytten av tuftat polypropylenvelour,
plus infattning med nubuck-look. Mattan är glidsäker och är dessutom
monterad med en förstärkning.

SITTER PERFEKT

SOM PÅ MOLN

TRIVAS – ALLTID

SPÅRNING OCH FORDONSÖVERVAKNING

Original HYMER-sätesöverdrag känner du igen på den optimala passformen.
Sätesöverdragen kan tvättas i maskin och har en ficka på ryggen. Finns i
färgerna beige och grafit.

Original HYMER-spännlakan har optimal passform och finns liksom bäddmadrassen för alla sängvarianter.

Gör ditt ”hem” trevligare med den flerdelade, skräddarsydda bodelsmattan.
Den utmärker sig genom kvalitet, utseende och känns dessutom fantastiskt
mjuk. Finns för alla modeller.

Säkra ditt fordon effektivt mot stöld och anlita det europeiska servicenätverket från vår partner Vodafone. Appen ”My Connected Car” har ännu fler
funktionen som t.ex. hantering av geozoner, Car Finder etc.

DRÖM FÖR BARNEN

VÄRME FÖR VÄLBEHAG

HYMER-extrabarnsängen har en liggyta på 160 × 70 cm och monteras
mycket enkelt i förarhytten. Den finns för Fiat Ducato och Mercedes-Benz
Sprinter. Finns nu i omgjord version med spännlakan.

En vältempererad, mysigt varm säng – optimal förutsättning för en hälsosam
och avkopplande sömn. Värmedynan används bekvämt på resan eftersom
den bara behöver ett 12-voltsuttag.

MULTIMEDIAPAKET
Multimediapaketet är ett uppgraderingspaket speciellt anpassat för Fiat Ducato, bestående av Zenec 3766 (med 3 års kartuppdatering och FREEONTOUR-integrering) och den passande backkameran som är vackert integrerat i den 3:e bromslyktan. Inklusive radioknapp för att använda systemet utan
tändning. Finns även för modeller på Mercedes-Benz-bas. Som tillval även med 7-års kartuppdatering.
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alltid perfekt, alltid med originalkvalitet. Originaltillbehören levereras

GARANTERAT TREVLIG SEMESTER
Erwin Hymer Group (EHG)-garantin för nybilar – i samarbete med CG Car-Garantie
Versicherungs-AG

INOM RÄCKHÅLL

TILLBEHÖR HYMER KÖKSSKENA

Med det utdragbara lastgolvet kan du lasta bagaget säkert. Vid behov kan
lastgolvet dras ut ca. 80 cm och man kommer då bekvämt åt bakdelen utan
att allt bagage måste lastas ut. Lastgolvet kan tas ut vid behov med några
få handgrepp.

Skenan monterad vid tillverkningen i HYMER-köket kan kompletteras med
följande produkter: krokar, hållare för pappersrulle, kryddhylla eller kaffekapselhållare.

Det är något speciellt att köpa en husbil eller en husvagn. I framtiden

garantigivande återförsäljare. Vid EHG förlängd nybilsgaranti betalar

reser du flexibelt och oberoende, när du vill och vart du vill. För du har

CarGarantie fulla arbets- och materialkostnader vid skadefall,

alltid hemmet med dig. Vi vill att du får bekymmersfria dagar och

självklart också om ditt fordon skadas flera gånger. Du betalar ingen

veckor på semestern.

självrisk.

Hit hör också att du känner dig säker på alla vägar. EHG-garantin för

· Omfattande skydd mot reparationskostnader

din husbil/husvagn får du ett pålitligt skydd mot oväntade reparations-

· Gäller i hela Europa

kostnader. Det går inte att utesluta att det blir fel på fordon som var

· Likviditetssäkring vid reparation

felfria från början.

· Endast originaldelar används
· Värdeökning för ditt fordon

Börja nu! EHG förlängd nybilsgaranti för din husbil/husvagn ger pålitligt
skydd mot ekonomiska överraskningar också efter garantin. Du kan

Den förlängda garantin finns hos alla deltagande HYMER-återför-

teckna garantin för 12, 24 eller till och med 36 månader hos din

säljare i Tyskland och Schweiz.

HYMER E-BIKE – NEXT GENERATION

RESA MED CYKEL

HYMER E-Bike by FLYER kommer i en ny version. Komplett uppdaterad
har den ett mycket modernt och slimmat utseende. Den kompletta utrustningen och tystgående Bosch-motorn övertygar liksom det 500 Wh stora
batteriet integrerat i ramen. Resultatet är en elcykel perfekt avstämd efter
husbilen. Unikt är också garantin, t.ex. 5 år på motor, display och hithörande
elektronik.

Cykelhållare för företaget Thule av mycket hög kvalitet, monteras (utan
borrning) på de bakre dörrarna. Finns i svart och silver.

12 månader

24 månader

36 månader

Prisöversikt1

VARA DEN FÖRSTA I BAGERIET PÅ MORGONEN

DET ÄR ALLTID MODERNT ATT RESA

THE-URBAN HMBRG är den första elmopeden från HYMER. Den kommer
att vara din trogna och älskade följeslagare överallt på resans mål. Man kan
hämta färskt bröd på morgonen, kompletteringshandla i närmsta samhälle
eller åka till tvättstugan. Allt det här blir nu garanterat dubbelt så roligt.
Garanterat coolt. Självklart 100 % laglig och godkänd.

Du älskar att vara aktiv och upptäcka något nytt? Vad som än kommer –
det finns passande outfits från HYMER.

Camper van
Fordon upp till 4,5 t totalvikt

549,00 €

999,00 €

1 499,00 €

Husvagn

229,00 €

439,00 €

699,00 €

Om du skulle bestämma dig för en begagnad husbil, finns även här rätt produkt från EHG – begagnatgarantin. Fråga din HYMER-återförsäljare.

1) Datum 07/20, rekommenderat pris inkl. gällande moms. 2) bestående av 2 års tillverkargaranti och 3 års förlängd garanti
Observera: Den förlängda garantin är ett erbjudande från CG Car-Garantie Versicherung AG, Freiburg, enligt gällande garantivillkor.
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ÅTERFÖRSÄL JARE

I T YSKL AND

Översikt
FYRHJULSDRIVNING KAN KOPPLAS IN

KLÄDSKÅP

Med den manuell inkopplingsbara fyrhjulsdriften som tillval, den
ökade traktionen, den förbättrade körstabiliteten och senaste
generationen ADAPTIVE ESP® kan man klara av stora utmaningar
också när väder- och vägförhållanden är tuffa.

I klädskåpet finns plats för semestergarderoben. I övre delen
kan man hänga upp plagg prydligt och ordentligt på galgar –
den nedre delen har hyllplan.

STÄMNINGSBELYSNING

KOMPRESSORKYLSKÅP

SERVICESTÄLLEN OCH

Stämningsbelysningen kännetecknas av karaktären för indirekt
LED-ljus och ger på så vis en diskret och trivsam stämning i
hela bo- och köksdelen.

Kompressorkylskåpet är redan integrerat som standard i
många serier. Beroende på fordon går det att förvara 70 l som
standard och i den stora varianter upp till 90 l.

GLOBALT

DIESELUPPVÄRMNING

SOVTAK

Uppvärmning med diesel betyder maximalt oberoende
eftersom bränslet kommer direkt från fordonets tank och inte
måste köpas extra. De moderna uppvärmningarna arbetar
mycket tyst, är helt luktfria och dessutom pålitliga och
mycket effektiva.

Genom tillvalet uppställbart tak med integrerad maxidubbelsäng med sovkomfortsystem finns 2 extra sovplatser.

INSEKTSSKYDD

SOVKOMFORTSYSTEM

Insektsgardinen för skjutdörren på sidan i HYMER är ett
vettigt komplement. Den är stabil och ger på så vis ett säkert
skydd mot insekter och andra ovälkomna gäster.

HYMER sovkomfortsystem med tallriksfjädrar av hög kvalitet
framhäver optimalt fördelarna med flerzons kallskumsmadrasserna. Varje kroppsdel understöds exakt på rätt punkt
med det passande mottrycket – för behaglig, vilsam sömn.

FRAMHJULSDRIVNING

ELUTTAG

Jämfört med bakhjulsdrivningen är framhjulsdrivningen betydlig lättare. Detta minskar fordonets totalvikt och ger då
mer lastvikt. Framhjulsdrivningen finns med 6-växlad låda
eller 9-växlad helautomatisk transmission.

Med 230-volts- och 12-voltsuttagen finns många anslutningsmöjligheter för diverse apparater.

BAKHJULSDRIVNING

LASTSKENOR

Tack vare den kraftfulla bakhjulsdrivningen glänser HYMERN
med lugna och utmärkta köregenskaper vid alla vägförhållanden – och det i kombination med en smidig och excellent
körkomfort.

Integrerade aluminium-lastskenor med varierbara fästöglor
är till för att flexibelt och säkert fästa diverse tillbehör för
transporten.

ISOFIX

VARMLUFTSUPPVÄRMNING PÅ 4 KW

ISOFIX är ett internationellt och standardiserat system, som
är den säkraste, lättaste och snabbaste möjligheten att installera
en barnbilstol korrekt, utan att ta hjälp av fordonets egna
säkerhetsbälte.

Via uppvärmningen kan rummet värmas upp samtidigt eller
separat och värma upp vattnet för kök och badrum.

ISOLERADE ALUMINIUMRAMFÖNSTER

5:E SITTPLATS

Kvalitetsramfönster av aluminium som standardutrustning
förbättrar inbrottssäkerheten och garanterar förstklassig
vinterbonad. Praktiska mörkläggningsgardiner och insektsskydd är inklusive.

Som varierbar med 5 säten med förar- och passagerarsäte,
dubbelsäte och det borttagbara femte sätet har HYMER Sydney
en förstklassig sittkomfort och anpassas snabbt till behoven.

en som söker det speciella, behöver en speciell följeslagare.

perfekta fordonen för långa semestrar, spontana helgturer eller

Därför bygger vi ända sedan 1961 camper vans, som är redo för

bara att köra till närmsta stormarknad med. Fordonen finns baserade

alla äventyr. På den tiden öppnades en helt ny dimension av mobilt

på Mercedes eller Fiat – Fiat både med och utan badrum – och

resande för våra kunder med vår camper van “Caravano”. Genom att

dessutom med eller utan viktak eller uppställbart tak och med

de är så lättmanövrerade, den kompakta storleken, den flexibla

manuell växellåda eller automatlåda. Helt efter just dina dina behov.

och genomtänkta placeringen av sätena och de mångsidiga

Så att din HYMER camper van exakt är det fordon som du behöver

användningsmöjligheterna är idag HYMER camper vans de

för din resa.

MADE IN GERMANY

IKONISK LEGEND

300
ÅTERFÖRSÄLJARE

10
ÅR
LEVERANS-

GARANTI
PÅ MOBILITETSDELAR

24–48h
LEVERANSTID FÖR

RESERVDELAR I EUROPA

1957

1975

1982

Erich Bachem (”ERIBA”) och
Erwin Hymer bygger Ur-Troll
som första husvagn.

Camper van 500 och 501 på Mercedes L 206 D/L
207 – med husvagnarnas lyfttak – är förebilderna
för en ny produktgenre.

Introduktion av namnet HYMERCAR. Den kantiga
HYMERCAR 1 baserad på Ford Transit har ett utseende
som starkt påminner om amerikanska vans.

KOMPLETT RESEFÄRDIG
Du behöver bara stiga in och åka iväg. HYMER-editionmodellerna
har redan ett fast utrustningspaketet och därmed är redo för resan.
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100 KM

MAX.
UT OCH RES

TILL NÄRMSTA HYMER-

OBSERVERA
Denna broschyr beskriver seriens version vid tryckläggning. Trots
att vi noggrant har kontrollerat innehållet kan vi inte utesluta
tryckfel. Under loppet av modellåret förbehåller vi oss rätten att
ändra eller förbättra utrustningsdetaljer eller produkter. Vänligen
kontakta någon av våra auktoriserade HYMER-återförsäljare
innan du undertecknar avtalet och informera dig om produktens
och seriens aktuella version.
Fordonen är delvis avbildade med specialutrustningar som finns i
gällande prislista och kan erhållas mot pristillägg. Den avbildade
dekorationen ingår ej i leveransen från HYMER. Uppgifterna om
leveransomfattning, utseende, prestation, dimensioner och vikter för
fordonen – avvikelser inom ramen för fabrikstoleranser (+/– 5 %
max) är möjligt och tillåtet – motsvarar förefintliga kunskaper vid
tidpunkten för tryckning.
Uppgifterna uppfyller de europeiska homologationsdirektiven;
fram till köpet av fordonet resp. till att det levereras kan dessa ändras. Din HYMER-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella
ändringar och standardmässig leveransomfattning.
Copyright © 2020 Hymer GmbH & Co. KG
Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee,
www.hymer.com
Följ oss också på
Facebook och Instagram.

